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BAB II 

TEORI  DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Peneliti Terdahulu 

Penelitian oleh Pamasu dkk, (2013) dengan judul Analisis Produksi dan 

Pendapatan Usahatani Bawang Merah Lokal Palu di Desa Oloboju Kecamatan 

Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dengan teknik analisis regresi linier berganda yaitu 

menggunakan uji statistik untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel independen (luas lahan,benih, pupuk, tenaga kerja) berpengaruh 

signifikan terhadap produksi usaha tani bawang merah di desa Oloboju kecamatan 

Sigi Biromaru kabupaten Sigi. 

Penelitian oleh Suprapto (2010) dengan judul Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi UsahaTani Padi Organik di Kabupaten Sragen. Dengan teknik 

analisis regresi linier berganda yaitu didapatkan hasil Variabel luas lahan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani, Variabel modal 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani, Variabel biaya 

tenaga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan petani dan 

Variabel biaya bibit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan petani 

Penelitian oleh Riska, (2014) dengan judul Analisis Produksi dan 

Pendapatan Usahatani Kacang Tanah di desa Boya Baliase kecamatan Marowala 

Kabupaten Sigi. Dengan teknik analisis regresi berganda dalam bentuk logaritma. 
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Model yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb-Douglas dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh faktor produksi sebagai variabel independen (X) terhadap 

produksi kacang tanah sebagai variabel dependen (Y) serta mengetahui hubungan 

antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) luas lahan (X1), 

benih (X2), pupuk (X3), dan tenaga kerja (X4). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

variabel independen luas lahan (X1), benih (X2), pupuk (X3), tenaga kerja (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap (Y) produksi kacang tanah di desa Boya Baliase 

kecamatan Marowala kabupaten Sigi. Dan analisis pendapatan menunjukkan 

bahwa rata-rata pendapatan petani responden kacang tanah di desa Boya Baliase 

dalam satu musim tanam sebesar Rp.3688412/0,88 Ha atau Rp.11371.022/ha. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada objek 

penelitian. Penelitian terdahulu kebanyakan dilakukan di wilayah kabupaten atau 

kota sentra produk pertanian dan perkebunan diluar jawa, sedangkan penelitian kali 

ini dilakukan  di desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Jawa 

Timur dengan memfokuskan pada sentra pertanian bawang merah tahun 2015. 

B.  Kajian Teori 

1. Teori Produksi 

Merupakan hubungan teknis antara faktor produksi (input) dengan hasil 

produksi (output). Faktor produksi merupkan hal yang mutlak dalam proses 

produksi karena tanpa faktor produksi kegiatan produksi tak dapat berjalan. 

Sedangkan secara umum fungsi produksi menunjukkan bahwa jumlah barang 

produksi tergantung pada jumlah faktor produksi yang berjalan . jadi hasil produksi 
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merupakan variabel tidak bebas , sedangkan faktor produksi merupakan variabel 

bebas. Fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut :  

Q = F (K, L, R, T) 

Dimana  

 Q = Output 

 K = Kapital/modal 

 L = Labour / tenaga kerja 

 R = Resources / sumber daya 

 T = Teknologi 

 F =  Symbol persamaan (Fungsi) 

Dari persamaan di atas pada dasarnya berarti bahwa besar kecilnya tingkat 

produksi sesuatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, 

jumlah kekayaan alam dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang 

berbeda-beda pula. Tetapi ada juga bahwa jumlah produksi yang tidak sama akan 

dihasilkan oleh faktor produksi yang dianggap tetap, biasanya adalah faktor 

produksi seperti modal , mesin, peralatanya serta bangunan perusahaan . sedangkan 

faktor produksi yang mengalami perubahan adalah tenaga kerja. (Nuraini:2013).   
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Gambar 2.1 Kurva Produksi Total, Produksi Marginal, dan Produksi Rata-

Rata 

TP = Total Produksi 

L = Tenaga Kerja 

MPL = Produksi Batas (Marginal 

Product Tenaga Kerja ) 

APL = Produksi rata-rata kerja 

(Average Product) 

 Dimana : 

 MPL=
⍙𝑇𝑃

⍙𝐿
 

 APL= 
𝑇𝑃

𝐿
 

Sumber : Nuraini (2013) 

Berdasarkan (Salvator, 1992) tahap-tahap dalam proses produksi dapat dilihat 

dengan menggunakan hubungan anatara kurva APL dan MPL yang dibedakan 

menjadi 3 tahap produksi penggunaan tenaga kerja. Tahap I mulai dari titik asal ke 

titik dimana APL maksimum. Tahap II mulai dari titik APL maksimum sampai titik 

dimana MPL= 0. Tahap III meliputi daerah MPL yang negatif. Produsen tidak akan 

bekerja pada tahap III, meskipun tenaga kerja tidak dibayar, karena ia dapat 

menaikkan output total dengan menggunakan lebih sedikit tenaga kerja pada satu 

acre tanah. Demikian pula, produsen juga tidak akan bekerja pada tahap I karena 

tahap I dibagi penggunaan tenaga kerja sama seperti tahap III bagi penggunaan 
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tanah (MP Tanah negatif). Dengan demikian, hanya tahap II yang merupakan tahap 

produsen bagi produksi yang rasional.  

Dengan beberapa modifikasi, adalah sama seperti gambar 3.1 dan 

menunjukkan tiga tahap produksi bagi penggunaan tenaga kerja. Perhatikan bahwa 

pada tahap II, APL dan MPL tetap postitif tapi menurun. Jadi, produsen yang 

rasional akan bekerja di daerah dengan hasil lebih yang makin berkurang di dalam 

tahap II. 

Gambar 2.2 Kurva Produksi 

 

 

 

   

 

Sumber : Salvatore, 1992; 150 

2. Teori produksi dengan dua input 

Isokuan menunjukkan kombinasi penggunaan dua faktor produksi yaitu 

tenaga kerja dan barang modal yang keduanya bersifat variabel. Suatu isokuan 

menunjukkan kombinasi yang berbeda dari tenaga kerja (L) dan barang modal (K), 

yang memungkinkan perusahaan menghasilkan jumlah output tertentu. Isokuan 

yang lebih tinggi mencerminkan jumlah output yang lebih besar, dan isokuan yang 

lebih rendah mencerminkan jumlah output yang lebih kecil.  

 

 

Tenaga Kerja 
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Tabel 2.1 menyajikan titik-titik pada tiga isokuan yang berbeda 

Isokuan 

I 

Isokuan 

II 

Isokuan 

III 

L K L K L K 

2 11 4 13 6 15 

1 8 3 10 5 12 

2 5 4 7 6 9 

3 3 5 5 7 7 

4 2,3 6 4,2 8 6,2 

5 1,8 7 3,5 9 5,5 

6 1,6 8 3,2 10 5,3 

7 1,8 9 3,5 11 5,5 
        Sumber : Salvatore, 1992; 150 

 Dengan menghubungkan titik-titik pada pasangan sumbu yang sama serta 

menghubungkanya dengan kurva yang mulus, diperoleh tiga isokuan seperti 

ditunjukkan dalam gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Salvatore, 1992; 151  

Gambar 2.3 kurva isokuan 
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Perusahaan dapat memproduksi output sejumlah yang dicerminkan oleh 

isokuan I dengan menggunakan 8K dan 1L (titik B) atau dengan menggunakan 5K 

dan 2L (titik C) atau kombinasi K dan L yang lain pada isokuan I. Isokuan (sebagai 

lawan dari kurva indiferen) menunjukkan ukuran output secara kardinal. Sebagai 

contoh, isokuan I mungkin mencerminkan 60 unit output fisik; isokuan II 

mencerminkan 100 unit, dan seterusnya.  

3. Teori Pendapatan : 

Dengan memproduksi output pada tingkat dimana perbedaan antara 

penerimaan total dengan biaya total mencapai jumlah yang paling maksimum. Jika 

keuntungan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurangi dengan total biaya , 

maka : 

Π = TR – TC 

Dimana : 

Π = Profit (pendapatan bersih) 

TR = Total Reveneu (pendapatan kotor) = P x Q 

TC = Biaya total (TFC + TVC) 

Jadi profit akan maksimum jika selisih antara TR dan TC adalah yang 

terbesar.(Nuraini:2013) 

Menurut Hernanto (1994), besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari 

suatu kegiatan usaha tani tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya 

seperti luas lahan,tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, dan efisiensi 
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penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usaha tani, petani berharap 

meningkatkan pendapatanya sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. 

Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga 

bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga 

berubah (Soekarwati, 1990).  

Menurut Gustiyana (2003), pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan 

pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu 

pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan 

yang berasal dari usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan 

kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, 

per musim tanam.  

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004), dapat dibagi menjadi dua 

pengertian yaitu (1) pendapatan kotor ,yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh 

petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil 

penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan 

harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil, (2) pendapatan bersih , yaitu 

seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya 

produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya rill tenaga kerja 

dan biaya rill sarana produksi. 
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4. Teori BEP ( Break Even Point ) : 

BEP (Break Even Point) merupakan teknik untuk menentukan seberapa 

banyak satuan yang harus di jual atau seberapa banyak volume penjualan yang 

harus di capai agar tercapai posisi pulang pokok ( tidak rugi tidak untung). 

Analisa  titik pulang pokok adalah proses menghasilkan informasi yang 

mengikhtisarkan berbagai tingkat keuntungan yang berkaitan dengan berbagai 

tingkat produksi. Unsur-unsur BEP meliputi : 

1. Biaya tetap 

2. Biaya variabel 

3. Biaya total  

4. Pendapatan total 

5. Keuntungan   



16 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     Sumber : Abdullah (2013)  

Gambar 2.4 kurva titik BEP pada penjualan tertentu 

C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini membutuhkan sebuah kerangka pikir untuk mempermudah 

suatu penelitian dan membahas tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir. 

Dari penelitian yang telah dilakukan digambarkan sebuah kerangka pikir sebagai 

berikut. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa proses 

produksi atau produksi petani bawang merah sebagai variabel (Y) diduga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi sebagai berikut:  luas lahan (X1), benih 

(X2), tenaga kerja (X3), pupuk (X4). Selanjutnya dari proses produksi akan 

diketahui bagaimana keterkaitan antara variabel-variabel bebas atau (X) terhadap 

proses produksi atau jumlah produksi bawang merah (Y). Selain itu, dari data yang 

sama akan diperoleh pula besaran biaya yang dibutuhkan dalam mengelola 

pertanian bawang merah dalam masa tanam satu tahun. 

Besaran biaya produksi selanjunya dapat digunakan dalam menentukan 

tingkat pendapatan sekaligus memungkinkan dilakukannya analisis pada 

pendapatan yang diperoleh menggunakan rumusan (TR – TC) untuk mengetahui 

berapa banyak pendapatan bersih dan pendapatan kotor yang diperoleh petani 

bawang merah selama periode tersebut. Selain itu dapat pula dilakukan analisis  

BEP atau pulang pokok untuk mengetahui kelayakan usaha tani bawang merah di 

desa Mojorembun kabupaten Nganjuk. 

D. Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian yang relevan dan penjelasan 

diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Diduga bahwa luas lahan, benih, tenaga kerja dan pupuk memiliki pengaruh 

terhadap usaha tani bawang merah. 

 


